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Sikeres év volt 2001. a Neusiedler Szolnok Rt.-nél

HAZAI KRÓNIKA

2002. július 4-én sajtótájékoztatón ismertették Szol-
nokon a Neusiedler Szolnok Rt. 2001. évi eredményeit 
és a 2002-re tervezett fejlesztést.

A megjelenteket Josef Welsehsheimb, a 
Neusiedler Szolnok Rt. igazgatójának elnöke üdvözölte. 
Bemutatta Günter Hasslert, a Neusiedler AG igazga-
tóságának elnökét, Dr.Klaus B. Gröbert, aki a távozó 

 

Karl Grill utódja, Ferencz Gábort, a Neusiedler Szolnok 
Rt. igazgatóságának tagját.

Ferencz Gábor a fejlesztések eredményeit, illetve 
az újabb terveket elemezte. Nagy gondot fordítottak az 
erõsen leromlott dunaújvárosi papírgép korszerûsí-
tésére. A további beruházásokkal a minõség folyamatos 
javítása a cél.

2001-ben a legjelentõsebb beruházás a Bielomatic 
12 n kisformátumú vágó- és csomagoló gépsor, amely 
világviszonylatban a legnagyobbak és legkorszerûbbek 
közé tartozik. A Neusiedler AG 8,5 millió euró fordított 
erre a beruházásra. A 100.000 tonnás tervezett kapa-
citás 2,4 milliárd Ft-ba került. A beruházást arra a piaci J. Welsersheimb hangsúlyozta, hogy a papír a jövõ-
tapasztalatra alapozták, hogy a vásárlók folyamatosan, ben is nélkülözhetetlen termék lesz. Ez vonatkozik az 
nagy tömegben az A4- és kisalakú papírt igénylik. Ez a irodai kommunikációs papírokra is. Ezekbõl a papír-
nagyteljesítményû berendezés hozzájárulhat a vállalat fajtákból a Neusiedler AG a növekvõ igényeket is ki tudja  
hazai és külföldi piacainak megerõsítéséhez és elégíteni, mivel a jelenlegi kihasználtságnál jóval na-
bõvítéséhez.gyobb kapacitással rendelkeznek.

2001-ben az új IQ-IdealQuality termékcsalád rend-G.Hassler, a Neusiedler AG igazgatóságának elnö-
kívül jelentõs választékával fontos támpontja a ke elmondta, hogy a szolnoki gyár volt az elsõ lépés  a 
Neusiedler AG világviszonylatban megvalósított ex-Neusiedler AG határon túli akvizícióiban. Most pedig 
portjának. (A termékcsaládról színvonalas kiadvány je-már mindkét telephely igen eredményesen mûködik, 
lent meg.)2001 az eddigi legjobb év volt. A Mondi Europe 100%-os  

A bemutatkozó Dr. K. B. Gräber fõmérnök egyik tulajdonában lévõ gyárakba telepítették a fehér fény-
legfontosabb feladatának az ISO 14001 környezetvé-másoló papírok döntõ részét. Ebbõl Szolnokon olyan 

minõséget gyártanak, ami eléri az európai szintet. delmi rendszer bevezetését tekinti, amelynek határide-
je Szolnokon és Dunaújvárosban 2002. szeptember.A 2001. évi eredmények. A szolnoki és dunaúj-

városi gyárak összesen 194.212 t /1.tábl/ papírt gyár- Az üzem megtekintésének  legjelentõsebb ta-
tottak, ami az elõzõ évhez viszonyítva 7%-os növe- pasztalata, hogy a Bielomatik 12 pályás vágógépe már a 
kedést jelent. Az egy fõre esõ termelékenység 337-rõl próbaüzem alatt is megbízhatóan mûködik és a már 
352 t-ra nõtt. említett „világviszonylatban legkorszerûbb” jelzõ he-

Az elmúlt évben a Neusiedler Szolnok Rt. vala- lyénvaló. Egyébként a gyár területének „kitisztítása” 
mennyi ágazatában eredményjavító programokat va- folytatódik, melynek nyomán kialakulóban van egy jól 
lósítottak meg, ami jelentõs fejlõdést hozott a termelé- áttekinthetõ, korszerû üzemegység.
kenység és a költségszerkezet terén. Figyelemre méltó Az eredmények bemutatása mellett a Neusiedler 
az a tény is, hogy 42%-kal csökkent a munkahelyi bal- Szolnok Rt. vezetõi hangsúlyozták, hogy nagyon sike-
esetek miatt kiesõ munkaidõ. res volt a magyar telephelyek integrálása és e mögött  a 

2001-ben a legjelentõsebb beruházás a 9. papígép helyi kollektívák eredményes munkája áll.
(Dunaújváros) vákuum-rendszerének korszerûsítése, Lindner György
valamint egy enzimes keményítõ-berendezés beállítása.
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